
Zápisnica č. 1/2022 zo zasadnutia Rady študijného programu  

Cognitive science,  II. stupeň, FMFI UK zo dňa 16.2.2022 

 

Prítomní:  

prof. Igor Farkaš, prof. Ľubica Beňušková, doc. Martin Takáč, doc. Mária Markošová, doc. Martin 

Homola, Mgr. Peter Neuráth, Mgr. Ján Ružarovský, Bc. Michaela Dlugošová, Bc. Ján Pastorek 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie návrhu na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom kvality UK 

3. Záver 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie Rady študijného programu Cognitive science, II. Stupeň, (ďalej RŠP) viedol prof. Farkaš. 

Na úvod informoval, že zloženie rady bolo na základe návrhu Informatickej sekcie VR FMFI UK 

navrhnuté dekanom FMFI UK a bolo schválené na riadnom  zasadnutí Vedeckej rady FMFI UK dňa 

6.12.2021. V RŠP pôsobia prof. Farkaš, prof. Beňušková, doc. Takáč, doc. Markošová, doc. Homola, 

ktorí zároveň pôsobia ako tzv. garantujúca pätica študijného programu (ŠP). Prof. Farkaš bol 

schválený za osobu zodpovednú za študijný program (ďalej garant). Ako zástupcovia 

zamestnávateľov v rade pôsobia Mgr. Neuráth a Mgr. Ružarovský. Zástupcami študentov v RŠP sú 

Bc. Dlugošová a Bc. Pastorek.  

 

Rokovanie RŠP prebehlo v súlade so Štatútom rád študijných programov FMFI UK schváleného 

Vedeckou radou FMFI UK dňa 21.02.2022. Rokovanie prebehlo zmiešanou formou s využitím IKT. 

V súlade s čl. 7, ods. 9, bola z tohto stretnutia vyhotovená táto zápisnica.  

 

2. Prerokovanie návrhu na zosúladenie ŠP s Vnútorným systémom kvality UK 

Prof. Farkaš informoval, že členom RŠP bol včas poskytnutý návrh materiálov potrebných na 

vyhodnotenie zosúladenia študijného programu s Vnútorným systémom hodnotenia kvality UK 

(ďalej VSK). Návrh obsahoval Opis študijného programu (ďalej OŠP) obsahujúci všetky požadované 

náležitosti, vrátane študijného plánu a jednotlivých informačných listov predmetov, vedecko- 

pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich program (garantujúca pätica) a ďalších osôb 

podieľajúcich sa na zabezpečení programu (VUPCH), prehľad výstupov tvorivej činnosti (VTC) a 

prehľad publikačnej činnosti a odoziev na práce členov garantujúcej pätice. Väčšina informácií bola 

predložená v slovenskej verzii i anglickej verzii, niektoré len v slovenskej verzii (opis programu) a 

niektoré v anglickej verzii (informačné listy). Program KV beží v anglickom jazyku. 

 

Prof. Farkaš informoval, že od členov RŠP obdržal pripomienky a komentáre, ktoré boli prijaté a 

zapracované do aktualizovaných materiálov a sú súčasťou Prílohy č. 1 k tejto zápisnici. Súčasne počas 

stretnutia prebehla krátka diskusia o dôležitosti ŠP pre budúcnosť a o možnostiach jeho lepšej 

propagácie medzi študentami (keďže ide o jediný program v SR). 

 

V závere zasadnutia, členovia RŠP prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie 1/2022 

1) Rada študijného programu Cognitive science, II. stupeň, schvaľuje návrh so zapracovanými 

pripomienkami na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom kvality. 

2) Rada študijného programu Cognitive science, II. stupeň, odporúča Akreditačnej rade FMFI 

schváliť návrh študijného programu Cognitive science, II. Stupeň. 

 

3. Záver 



Na záver sa Prof. Farkaš poďakoval členom RŠP za pomoc, podporu a formuláciu pripomienok.   

 

 

V Bratislave dňa 16.02.2022 

 

prof. Farkaš, v.r. 

 

prof. Beňušková, v.r. 

doc. Takáč, v.r. 

doc. Markošová, v.r.  

doc. Homola, - neprítomný 

Mgr. Neurath, v.r. 

Mgr. Ružarovský, v.r. 

Bc. Dlugošová, v.r. 

Bc. Pastorek, v.r. 

 

  
  



 

Príloha č. 1 Vyjadrenia a stanoviská členov RŠP k návrhu študijného programu 

 
To: markosova@ii.fmph.uniba.sk,  homola@fmph.uniba.sk,  martin.takac@fmph.uniba.sk, 
Lubica.Benuskova@fmph.uniba.sk, dlugosova24@uniba.sk, jpastorek5@gmail.com, 
pne@whitestein.com, jan.ruzarovsky@sap.com 
From: igor.farkas@fmph.uniba.sk 
Subject: komplexna akreditacia - priprava podkladov 
Date: Tue, 1 Feb 2022 21:56:26 
 
Vazeni clenovia programovej rady SP Cognitive science, 
 
v kontexte emailu pan prodekana Vas chcem poprosit o spatnu vazbu, ktora bude zdokumentovanou 
sucastou (zapisnica) procesu pripravy materialov na akreditaciu. Vacsinu dokumentov mame 
pripravenu, tak som ich umiestnil na 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1DnNto722lzH5i34zt5tJmTL9mCbR8K_F 
 
kde mate moznost vkladat pripadne komentare. Na informacnych listoch predmetov pracujeme, 
zatial su neuplne (prilozene spolu ako pdf-ka). 
 
Hotovy je opis SP v SJ, VUPCH (vsetkych ucitelov), VTC (po 5 publikacii garantujucej patice, a 
citacie). Program bezi v AJ. 
 
Uvitam Vase reakcie do nedele 6.2. vecera. 
 
S pozdravom, 
Igor Farkas 

 

=================================================================== 
To: igor.farkas@fmph.uniba.sk, markosova@ii.fmph.uniba.sk, homola@fmph.uniba.sk, 
Lubica.Benuskova@fmph.uniba.sk, dlugosova24@uniba.sk, jpastorek5@gmail.com, 
pne@whitestein.com, jan.ruzarovsky@sap.com 
From: martin.takac@fmph.uniba.sk 
Subject: Re: komplexna akreditacia - priprava podkladov 
Date: Sat, 4 Feb 2022 16:15:02 
 
Vážené členky a členovia Rady študijného programu Kognitívna veda, 
 
skôr než napíšem Igorovi vyjadrenie za mňa, tu je pár návrhov, ktoré by nám to snáď mohli uľahčiť: 
 
Igor napísal, že máte možnosť komentovať priamo do súborov - keďže tých súborov je v adresári a 
podadresároch niekoľko desiatok, navrhujem, aby v prípade ak vložíte pripomienky do nejakého 
konkrétneho súboru, aby ste sa o tom zmienili aj v odpovedi na Igorov mail, bude sa to ľahšie hľadať. 
Súborov je tam naozaj veľa, najhlavnejší je však opis študijného programu: 
https://docs.google.com/document/d/1wp2-2b-KbbT-
7kXRvk_7vHUTNivDHesk/edit?usp=sharing&ouid=114514735308874247737&rtpof=true&sd=true 
Pokiaľ Vám nie je jasné, k čomu sa vyjadrovať, v prílohe prikladám predpis, ktorý definuje činnosť 
Rady študijného programu (v článku 23). 
Vaše emailové vyjadrenia sa nacopypastujú / scelia do zápisnice, tak ich prosím píšte vhodnou 
formou. 
 
Vyjadrenie za mňa: 
 
Vážený garant, 
 



prezrel som materiály pripravovaného študijného programu Kognitívna veda. Hlavný dokument - 
Opis študijného programu som pripomienkoval vo fáze jeho prípravy a konštatujem, že všetky moje 
pripomienky boli zapracované. Ďalšie pripomienky nemám. 
 
S pozdravom 
Martin Takáč 

 

=================================================================== 
To: igor.farkas@fmph.uniba.sk, markosova@ii.fmph.uniba.sk, homola@fmph.uniba.sk,  
martin.takac@fmph.uniba.sk, Lubica.Benuskova@fmph.uniba.sk, dlugosova24@uniba.sk, 
jpastorek5@gmail.com, pne@whitestein.com 
From: jan.ruzarovsky@sap.com 
Subject: Re: komplexna akreditacia - priprava podkladov 
Date: Sat, 5 Feb 2022 13:14:09 

 
Dobry den, ahoj Martin, 
 
Dokumenty som si prezrel, hlavny material Opis studijneho programu som si prestudoval detailne. 
Nemam dalsie pripomienky k dokumentom, iba jednu otazku tykajucu sa nasledovnej formulacie z 
Opisu studijneho programu: 
 
V ramci novej akreditacie sa ustanovili vazby so zastupcami dvoch vyznamnych zamestnavatelov 
(SAP Slovensko s.r.o. a Whitestein Technologies s.r.o.), ktori sa ako členovia Rady studijneho 
programu budu podielat na hodnoteni kvality a plnenia standardov SP Kognitivna veda. 
 
Je niekde presnejsie specifikovane, ako sa budu zastupcovia zamestnavatelov podielat na 
hodnoteni kvality a plnenia standardov? 
Ospravedlnujem sa, ak som prehliadol blizsie vysvetlenie. 
 
Dakujem a prajem pekny vikend, 
 
Jan Ruzarovsky 
Managing Director | SAP Labs Slovakia 
SAP Slovensko s.r.o. I Mlynské nivy 16 I 821 09 Bratislava I Slovakia 
T +421 2 582 56-615 I F +421 2 582 56-333 I M +421 905-330 196 I jan.ruzarovsky@sap.com 
http://www.sap.com 
Join me on LinkedIn. 
 
================================================================== 
To: igor.farkas@fmph.uniba.sk, martin.takac@fmph.uniba.sk 
CC: markosova@ii.fmph.uniba.sk, homola@fmph.uniba.sk, , Lubica.Benuskova@fmph.uniba.sk, 
dlugosova24@uniba.sk, jpastorek5@gmail.com, jan.ruzarovsky@sap.com 

From: pne@whitestein.com 
Subject: Re: komplexna akreditacia - priprava podkladov 
Date: 06 Feb 2022 09:19:54 
 
Dobrý deň pán Farkaš, ahoj Martin 
 
preštudoval som si materiály programu Kognitívna veda. K ich súčasnému obsahu nemám pripomienky. Rád 
sa zúčastním na priebežnom vyhodnocovaní programu. 
 
S pozdravom, 
Peter Neurath 
 
—- 



ako komentár som pridal iba gramatickú opravu “situácie” - “situácií”, vítam prednášky “philosophy of mind” 
a výberovku “filozofia UI”, tiež praktickú “web technologies & methodologies”, tá mi pripadá viac zameraná 
na web stránky než na celkovú architektúru a technológie internetu (napr. cloud a cloudové služby súvisiace 
s kognitívnou vedou) 
 
-- 
Peter Neurath | pne@whitestein.com 
Whitestein Technologies s.r.o. | www.whitestein.com 
Karadzicova 12 | 821 08 Bratislava | Slovak Republic 
Main +421 2 5443-5502 | Mobile +421 905 657-005 
 
================================================================== 

To: igor.farkas@fmph.uniba.sk  
CC: martin.takac@fmph.uniba.sk, markosova@ii.fmph.uniba.sk, homola@fmph.uniba.sk, , 
dlugosova24@uniba.sk, jpastorek5@gmail.com, pne@whitestein.com, jan.ruzarovsky@sap.com 

From: Lubica.Benuskova@fmph.uniba.sk 
Subject: Re: komplexna akreditacia - priprava podkladov 
Date: 06 Feb 2022 13:40:10 
 

Vážený pán garant, prof.Farkaš, 
 
preštudovala som si materiály programu Kognitívna veda. 
K ich súčasnému obsahu nemám pripomienky. 
 
S pozdravom, 
 
Prof. Lubica Benuskova 
Department of Applied Informatics | office i35 | 
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics | 
Comenius University, Bratislava, Slovakia | 
Tel: +421 949 869 445 | 
http://cogsci.fmph.uniba.sk/~benuskova/ 
 
================================================================== 

To: Lubica.Benuskova@fmph.uniba.sk 
CC: igor.farkas@fmph.uniba.sk, martin.takac@fmph.uniba.sk, homola@fmph.uniba.sk, , 
dlugosova24@uniba.sk, jpastorek5@gmail.com, pne@whitestein.com, jan.ruzarovsky@sap.com 

From: markosova@ii.fmph.uniba.sk 
Subject: Re: komplexna akreditacia - priprava podkladov 
Date: 07 Feb 2022 9:55:22 
 

 

Vazeny pan garant, aj ja potvrdzujem, ze k obsahu materialu mam len drobne pripomienky, ktore 
som vyznacila v poznamke. 
Markosova 
 

================================================================== 

To: igor.farkas@fmph.uniba.sk  
From: dlugosova24@uniba.sk 
Subject: Re: komplexna akreditacia - priprava podkladov 
Date: 07 Feb 2022 11:57:46 
 

Dobrý deň. 
 
Pozrela som detailne opis študijneho programu a mám pár otázok / pripomienok: 
 



1 - k) : "... skutočný počet uchádzačov..."  - nezodpovedá tento počet počtu študentov, ktorí podali 
prihlášku? Toto číslo v odpovedi nefiguruje 
3 - b) : pri absolventoch nie je zachovaný rovnaký formát meno, firma+mesto, pozícia - detail 
4 - c) : používá skratku IL - predpokladám pre informačný list, ale táto skratka nie je vopred nikde 
definovaná. 
Tieto pripomienky stačí poslať vám takto v súkromnej správe alebo je to potrebné verejne na všetky 
kontakty pôvodného mailu? 
 
Pekný deň, 
Michaela Dlugošová 
 
 


